الـلم والنـاة
الطبة

الول:

المدل رب العلمي والصلةوالسلم علي من بعث رحةللعلمي وعلي اله وصحبه اجعي
عباد

ال:

نقف ف هذااليوم مع خلق كري من الخلق السلمية ,خلق> اتصف به النبياء والرسلون ,خلق> طالا افتقدناه ف
عصرنا الاضر بي السلمي ول يتصف به إل من رحم ال من الؤمني ,ذلكم اللق الذي أثن به النب –صلى ال
عليه وسلم -على أحد أصحابه أمام إخوانه من الصحابة؛ ليعلUمهم –عليه الصلة والسلم -أخلق الدين

النيف,

ـم
ـه اللـ
ـلمون؟ إنـ
ليتمسكوا با ,وليبي أن السلم باجة إل هذه الخلق الميدة ,فما ذلكم اللق أيها السـ
والناة ,فما معن اللم والناة ،وكيف يتصف السلم بذه الصفة

الرفيعة؟!

ـب
اللم -أيها الناس -هو" :ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ,واللم حالة متوسط بي رذيلتي ها الغضـ
والبلدة ,وند من اليات الت وصفت ال باللم قد قرن فيها ذكر اللم بالعلم كقوله تعال :وmإpن oالل oـه mلnعmلlي ـمk
حmلlيم (59) kسورة الـج .وهذا يفيد أن كمال اللم يكون مع كمال

العلم"

ـم،
ـل الكـ
والناة "لا عدد من العان منها اللم والعقل والرزانة والوقار ,واصطلحا :wهي الروية والتفكي قبـ
لتضاد بذلك معن العجلة ف القدام على قرار أو حكم قبل التبصر والتثبت ,وتتفــاوت درجــات النــاس ف
ـتثيه
ـن تسـ
استجابتهم للمثيات حولم ،فمنهم من يستثار لتفه السباب فيطيش ويطئ على عجل ،ومنهم مـ
الشدائد فيتعامل معها بعقل وحكمة وأناة ،فيخرج من شدتا مأجورا wمشكورا .wومع هذا التفاوت فهناك علقــة
وثيقة بي ثقة الفرد ف نفسه وبي أناته مع الخرين ،وتاوزه عن خطئهم ،فكلما سا دينه وخلقه اتسع صــدره،
ووسع غيه بعلمه ،وعذر من أخطأ ،وتسامح مع من سفه

عليه.

وقد كانت الناة واللم -صفة لزمة للنبياء ،مارسوها مع الناس ،ونبهوا على أهيتها ف حياة النسان ،لذا كان
رد النبياء على أقوامهم الكذبي والتهمي لم معلما wللبشرية ،فنب ال هود -عليه السلم -يقول لن قالوا :إpنŒــا
لnنmرmاك mفlي سmفnاهmة‘ وpإpنŒا لnنmظ•نŽك mمlن mال•كnاذlبpي *mقnال nيmا قnو•م pلnي•س mبpي سmفnاهmة“ وmلnكlن’ي رmس”ول“ م’ن رŒب’ ال•عmالnمlي *mأ•بmلUغ”ك•ــم•
رpسmالت lرmب’ي وmأnنmا• لnك•م• نmاصlح kأnمlيk

)68-66

ـع
( سورة العراف .وما موقف الرسول -صلى ال عليه وسلم -مـ

العراب الذي قال له :يmا رmس”ول nاللoه lاع•دlل• ,فرد الرسول الكري عليه :فnقnال) :nوmي•لnك ,mوmمmن• يmع•دlل• إpذnا لnم•
متفق عليه .ما هذا الرد الادئ إل شاهد على أناته عليه الصلة

أnع•دlل•؟¨-

والسلم"

وصفة الناة صفة مدوحة إل أن تكون تأخرا wعن واجب شرعي ,أو وقوعا wف مظور شرعي ,وكما أن للنب أمثلة
تدل على أناته وحلمه ,فقد ثبت ما يدل على أن هناك مواطن ل ينبغي اللم فيها؛ وذلك عندما تنتهك حرمات

ـت
ال ,فقد غضب رسول ال –صلى ال عليه وسلم -ل لا أتاه أسامة يستشفعه ف شأن الخزومية الـ

ـرقت,
سـ

فقnال) :nأnتmش•فnع” فlي حmد œمlن• ح”د”ود lاللoه (!lث•م Œقnام mفnخmطnب ,mقnال) :nيmا أnيŽهmا النŒاس” إpنŒمmا ضmل oمmن• قnب•لnك•م• أnنŒه”م• كnــان”وا إpذnا
سmرmق mالشŒرpيف” تmرmك•وه” ,وmإpذnا سmرmق mالضŒعlيف” فlيهpم• أnقnام”وا عmلnي•ه lال•حmد ,Œوmاي•م” اللoه ,lلnو• أnن oفnاطlمmة nبpن•ت mم”حmمŒد‘ -صmــلoى
اللoه” عmلnي•ه lوmسmلoم -mسmرmقnت• لnقnطnع mم”حmمŒد kيmدmهmا(متفق عليه .وقال للذي تأخر عن الصلة يوم المعة وجاء يتخطــى
رقاب الناس والنب -صلى ال عليه وسلم -يطب) :اج•لlس• فnقnد• آذnي•ت mوmآنmي•ت(mابوداوود
فاللم والناة صفتان ممودتان عند ال تعال وها الصل ف التعامل ,لكن ل يكون ذلك على حساب الحكام
والدود الشرعية الت أمر با ال -سبحانه وتعال -أو رسوله عليه الصلة

والسلم.

وما يدل على امتداح الشريعة السلمية لذا اللق النبيل :أن النب –صلى ال عليه وسلم -مدح اللم وعظــم
أمره فقال النب -صلى ال عليه وسلم-لشج’ عبد القيس) :إpن oفlيك mخmص•لnتmي•ن pي”حlبŽه”مmا اللoه” :ال•حlل•م” وmال•أnنmاة•(مسلم
عباد

ال:

"إذا كان اللم من الصال الت يبها ال فهل استشعرنا هذا العن حال هجوم سmورة الغضــب علينــا؟ هــل
نستشعر أن هذه اللة من مبوبات ال –عز وجل -فيحملنا ذلك الشعور على الصب الميل واللم العظيم ونن
نقول بلسان الال والقال :سmمlع•نmا وmأnطnع•نmا غ•ف•رmانmك mرmبŒنmا وmإpلnي•ك mال•مmصlي” ) (285سورة البقرة .وصف شريف ورداء
نظيف يلبسه ال لن يشاء من أوليائه الذين ل يرتدونه إل احتسابا ,wول يرتدونه رياء وسعة وخيلء ،فهذا نب ال
وخليله إبراهيم -عليه السلم -استحق وصف الليم :إpن oإpب•رmاهlيم mلnحmلlيم kأnوŒاه kمŽنpيب (75) kسورة

هود.

ولقد بعث ال له من ذريته غلما wحليما wونبيا wكريا wهو إساعيل -عليه السلم :-فnبmشŒر•نmاه” بpغ”لnام> حmلlيم> ) (101سورة
الصافات .ونبينا ممد -صلى ال عليه وسلم -سيد النفاء واللماء؛ قال عنه ربه :وmإpنŒك mلnعmلى خ”ل•ق> عmظlيــم>

)(4

سورة القلم .وقد قال ال -عز وجل -موصيا wنبيه -عليه الصلة والسلم -ومربيا wالمة على هذا اللق :خ”ذ lال•عmف•وm
وmأ•م”ر• بpال•ع”ر•ف lوmأnع•رpض• عmن pال•جmاهlلlي (199) mسورة العراف .ويقول سبحانه مثنيا wعلى أصحاب هذا اللق

النبيل:

ـون nفlـي السŒـرŒاء
وmسmارpع”وا• إpلnى مmغ•فlرmة‘ م’ن رŒب’ك•م• وmجmنŒة‘ عmر•ض”هmا السŒمmاوmات” وmال¦ر•ض” أ•عlدŒت• لlل•م”تŒقlي *mالoذlين mي”نفlق•ـ
وmالضŒرŒاء وmال•كnاظlمlي mال•غmي•ظ nوmال•عmافlي mعmن pالنŒاس pوmالله” ي”حlب Žال•م”ح•س§نpي (134-133) mسورة آل

عمران.

إنا معال نورانية للسالكي ،وبراهي ربانية لشحذ هم السائرين ،ترشدهم إل اللق الذي يستوعبون به النــاس؛
لينقلوهم من ضيق النفوس إل سعة القلوب والصدور ,وإن من أحوج الناس لتلمس تلك الدللت والعان الذين
يتصدرون لدعوة الناس ,فالذي يالط الناس ويصب على أذاهم خي من الذي ل يالط الناس ول يصــب علــى
أذاهم .والنب -صلى ال عليه وسلم -خالط الناس ف دعوته بالحتساب والصب واللـم والنـاة ول يـالطهم
بالفظاظة والغلظة والقسوة والغضب ,وصدق ال :وmلnو• ك•نت mفnظ«ا غnلlيظ nال•قnل•ب pلnنفnضŽوا• مlن• حmو•لlك (159) mسورة
آل عمران .وحياته -صلى ال عليه وسلم -وسيته العطرة دليل الصدق على سو نفسه -عليه الصلة

ـلم-
والسـ

فعن أنس بن مالك -رضي ال عنه -قال" :ك•ن•ت” أnم•شlي مmع mرmس”ول pاللoه- lصmلoى اللoه” عmلnي•ه lوmسmلoم -mوmعmلnي•ه lب”ر•د kنmج•رmان¬ pي

غnلlيظ• ال•حmاشlيmة ,lفnأnد•رmكnه” أnع•رmابpي¬ ,فnجmبmذnه” بpرpدmائlه lجmب•ذnة wشmدlيدmة wحmتŒى نmظnر•ت” إpلnى صmف•حmة lعmاتlق pرmس”ول pاللoه- lصmلoى اللoه”
عmلnي•هm lوسmلoم -mقnد• أnثoرmت• بpهmا حmاشlيmة• ال•ب”ر•د lمlن• شlدŒة lجmب•ذnتlه ,lث•م Œقnال :nيmا م”حmمŒد” ,م”ر• لlي مlن• مmال pاللoه lالoــذlي

عlن•ــدmك,m

ت إpلnي•ه lرmس”ول• اللoه- lصmلoى اللoه” عmلnي•ه lوmسmلoم -mث•م Œضmحlك ,mث•م Œأnمmر mلnه” بpعmطnاء"-متفق عليه .إنه موقف رهيب ،وحلم
فnال•تmفm n
عجيب ،وباء وروعة ،وسو وتواضع ,مصدره إيان وحلم يزين جبي الرحة الهداة والنة السداة لذه البشــرية
الائرة الت كانت قبل ممد -صلى ال عليه وسلم -ل تعرف ما معن الرحة ول ما معن

اللق.

فبال عليكم -أيها السلمون -لو كانت هذه العان مستحضرة ف واقعنا وواقع تعاملنا مع عباد ال -عـز

وجـل-

ـحاب
ـه أصـ
ـه  -وتثلـ
ـرض لـ
كيف سيكون حال دعوتنا؟ كيف لو استحضره كل واحدمنا ف اي موقف يتعـ
الرسالت والدعوات ف حياتم ،كيف سيكون حال الناس؟
إن الشعور النبوي الكري والشفقة على اللق قد فاضت حت انطبعت ف قلوب أتباعه وأصحابه حبا wوتضــحية
يفوق وصف الواصفي ،وقبول wماله نظي ،وكيف ل يكون المر كذلك وهو الرحة الت أنقذ ال با البشرية من
غول التيه والية ,فيا معشر الدعاة ,يا معشر السلمي اللم اللم فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتســعوهم
بأخلقكم"

الطبة

الثانية:

ايهاالسلمون اللم أفضل من كظم الغيظ؛ لن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف اللـم ،ول يتـاج إل
ـادا wفل
ـك اعتيـ
كظم الغيظ إل من هاج غيظه ويتاج فيه إل ماهدة شديدة ،ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلـ
يهيج الغيظ ،وإن هاج فل يكون ف كظمه تعب ،وهو اللم الطبيعي ،وهو دللة كمال العقل واستيلئه وانكسار
قوة الغضب وخضوعها للعقل ،ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ

تكلفا.w

قال علي -رضي ال عنه :-ليس الي أن يكثر مالك وولدك ،ولكن الي أن يكثر علمك ويعظم حلمك" .وقال
أكثم بن صيفي :دعامة العقل اللم وجاع المر

الصب.

وقال أنس بن مالك –رضي ال عنه -ف قوله تعال :فnإpذnا الoذlي ب• mينmك mوmبmي•نmه” عmدmاوmة“ كnأnنŒه” وmلlي¬ حmمlيم ( 34) kسورة
ـر
فصلت " إل قوله :عmظlيم> "هو الرجل يشتمه أخوه فيقول :إن كنت كاذبا wفغفر ال لك ،وإن كنت صادقا wفغفـ
ـم
ـخاء واللـ
ال ل" ويقول أبو سليمان الداران" :جلساء الرحن يوم القيامة من جعل فيه خصال :wالكرم والسـ
والرأفة"

وقيل لعرابة بن أوس :ب سدت قومك يا عرابة؟ قال :كنت أحلم عن جاهلهم وأعطــي ســائلهم وأســعى ف
حوائجهم ,فمن فعل فعلي فهو مثلي ,ومن جاوزن فهو أفضل من ,ومن قصر عن فأنا خي
وقال ممود

الوراق:

منه.

سألزم نفسي الصفح عن كــل مــذنب

ـرائم
ـه علـ ـي Œالـ
وإن كثرت منــ

وما الناس إل واحـد مـــن ثلثـــة

ـاوم
ـي مقــ
ـروف ومثلـ
شريف ومشـ

فأما الذي فــوقي فأعـــرف قـــدره

ـق لزم
ـق والــ
ـه الــ
وأتبع فيــ

ـم ل
ـعهم وحلـ
وهكذا فالناس دائما wف حاجة إل كنف رحيم ,وإل رعاية فائقة وإل بشاشة سحة ,وإل ود يسـ
يضيق بهلهم وضعفهم ونقصهم ,إنم ف حاجة إل قلب كبي يعطيهم ول يتاج منهم إل عطاء ،ويمل هومهم
ـب
ـان قلـ
ول يعنيهم بمه ويدون عنده دائما wالهتمام والرعاية ،والعطف والسماحة والود والرضا ,وهكذا كـ
رسول ال -صلى ال عليه وسلم -وهو القدوة ،وهكذا كانت حياته مع الناس ,ما غضب لنفسه قط ول ضــاق
صدره بضعفهم

البشري,

ـم
اللهم أعز السلم والسلمي ,وانصر اولياءك ياارحم الراحي,وردنااليك ردا جيل يارب العلمي  ,وصل Uاللهـ
وسلم على عبدك ورسولك ممد ,وعلى آله وصحبه أجعي ,والمد ل رب

العالي.

